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موقعیت جغرافیایی

در کنار اقیانوس هند ودر دامنه کوه های هیمالیا و در همسایگی کشورهای ,در جنوب آسیا

.  بنگالدش وپاکستان واقع شده است,نپال,چین

 کشور جهان محسوب میشودهفتمیننظر وسعت.
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جمعیت هند

به 1981درسالاین رقم .میلیون نفر بوده است440جمعیت هند بالغ بر1961در سال

هند اولین کشور جهان از 2030پیش بینی میشود درسال.میلیون نفر رسیده است684حدود

.نظر میزان جمعیت خواهد بود
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زبان و خط مردم هند

تکلمبدانهامردمکهداردوجودمختلفایالتدرلهجههزارازبیشورسمیزبان14هنددر

.میکنند

زباننیزانگلیسیزبان.میباشدرسمیخطدوانگاریوخطهندرسمیزبانهندیزبان

.ردمیگیانجامزباناینبادانشگاهیوآموزشاداریمکاتباتمعموال.استکشورهنددیوانی
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مذاهب هند

از جمعیت مردم %2و سیکها حدود%2.5مسیحیت%11.مسلمان.%84هندوئیسم نزدیک به

.میباشد...یهودی و/بودایی/جماعت اندکی نیز زرتشتی.هند را تشکیل میدهند

 در هند عبادتگاههای متعددی وجود دارد و لذا هندوستان را میتوان مهمترین کشور جهان از

.نظر تعداد ونوع مساجد ومعابد به حساب آورد
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نژاد مردم هند

و تیره عمده هند .زرد وسیاه میباشند,نژاد مردم هند مخلوطی از نزادهای سفید

.از جمعیت هند را تشکیل میدهند3%و مغولی%25/در اویدی %72/وآریایی
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آموزش و پرورش درقانون اساسی هند

دولت مرکزی موظف است که آموزش وپرورش :قانون اساسی هند آمده است که45در ماده

.سالگی فراهم کنند14اجباری ومجانی رابرای همه کودکان تارسیدن به سن

برنامه ریزی در ,ایجادهماهنگی درآموزش وپرورش ایالت سرزمینهای مختلف

امور آموزشی فنی وحرفه ای و اموزش عالی ازجمله فعالیتهای سازمان ,امورتحقیقات

.مرکزی آموزش وپرورش میباشد
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اهداف کلی آموزش وپرورش هند

1.    مبارزه با بی سوادی

2.گسترش علوم وفنون

3.گسترش تربیت معلم وبازاموزی معلمان

4.تشویق نواوریهای آموزشی

5.تامین دموکراسی و وحدت ملی

6.پاس داشتن میراث فرهنگی و...
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ساختار آموزشی در هند

از باالتر ,دبیرستان,باالتر از دبستان,دبستان,کودکستان:دوره های تحصیلی شامل

.دبیرستان و دانشگاه است

ساختارآموزشی هند رابه شرح 1968شورای آموزش وپرورش هند درسال

:زیرتصویب کرد

دوره پیش /سال2دوره متوسطه/سال3دوره باالتر از ابتدایی/سال5دوره ابتدایی

.سال میباشد3سال و دوره دانشگاه2دانشگاهی
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دوره پیش دبستانی

ر دوره پیش دبستانی به منظور آماده کردن کودکان برای تحصیل د

.دوره ابتدایی است

 سیاست ملی آموزش براجرای برنامه های مراقبتی دوران کودکی

امر به طورغیر مستقیم بافراهم نمودن این .استتاکید نموده 

به افزایش نرخ ثبت نام دختران ,تسهیالت مراقبتی برای کودکان

دربخش های مختلف طرح .درکالسهای ابتدایی منجرشده است

هایی درحال اجرامیباشد که هدف از اجرای آن دسترسی به کودکان 

.    مناطق آسیب پذیر ودورافتاده میباشد
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,آزمایشات بهداشتی,از جمله این خدمات میتوان به تغذیه تکمیلی•

آموزش غیر رسمی پیش دبستانی ومشارکت عموم جامعه ,ایمن سازی

سال اشاره نمودکه توسط دولت مرکزی 6در ارائه خدمات به کودکان زیر

.تامین اعتبارمیگردد

هم اکنون .دربمبئی چندکودکستان تاسیس گردید1920درسال

سازمانها ویا افراد ,مراکزمذهبی,کودکستانهاتوسط دولت محلی

ه شهریه کودکستانها ماهان.خصوصی تاسیس و گسترش یافته اند

.  روپیه است250تا50
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مقطع آموزش ابتدایی

دورهاین.داردادامهسالگی14وتاشدهآغازسالگی6ازکشورهنددرابتداییآموزش

مکلفایالتیدولتهای.میشودانجام(سال3)ابتداییازوباالتر(سال5)ابتداییمرحله2در

تحصیلیسال.میباشدسال14تا6کودکانبهورایگاناجباریوپرورشآموزشارایهبه

میادامهآتیتابستانوتاشدهآغازتابستاناوایلازکهکاریروز200برابتداییمقطع

آموزشبهمیتواناولیهسال5درسیهایبرنامهازجمله.میگرددیابدمشتمل

بانزبرتاکیدبازبانیکوآموزشبهداشتیوفعالیتهایکارآموزش,هنر,ریاضی,محیطی

.نموداشارهمادری
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دوره آموزش متوسطه

ازترعمیقتکنولوژیوعلومآموزشریزیپیسویکازدورهایندر

ازیکیعنوانبهدیگرازسویوگرفتهقرارموردتوجهقبلدوره

میمبادرتکاروبازاراجتماعیمهارتهایکسببهجامعهاعضای

رابهابتداییآموزشکهاستپلیمتوسطهآموزشواقعدر.نماید

اجتماعیزندگیوبازارکاربهورودویافنیهایدورهعالیآموزش

.نمایدمیمتصل
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دوره 2این دورهاز. سال ادامه می یابد4سالگی آغاز شده وتامدت 14آموزش متوسطه از•

امه درمقطع مقدماتی متوسطه برن.ساله مقدماتی وتکمیلی متصل میگردد2آموزشی 

بر درصورتی که درمقطع تکمیلی. ریزی درسی بر دروس عمومی وپایه متمرکز میگردد

:  به طور کلی برنامه های درسی این دوره مشمول.دروس تخصصی تاکید دارند

بانها آموزش هنر و انواع ز.تربیت بدنی وبهداشت.علوم اجتماعی.علوم تکنولوژی.ریاضیات

داری و کتابهای درسی به زبان انگلیسی تالیف میشوند و از آنجاییکه زبان ا.میباشد

میگردددیوانی این کشور انگلیسی است به زبان انگلیسی نیز تدریس 

14



دوره پیش دانشگاهی

علوم:نظیرمتعددیتحصیلیهایرشتهوشاملاستسال2دورهاینمدت

رابگذراننددانشگاهیپیشدورهکسانیکه.میباشد...وهنر,ریاضیات,ادبیات,تجربی

نندگانکنامثبتتعداد.واردشوندمختلفودانشگاههایمعلمتربیتمراکزبهمیتوانند

هایرشتهدردانشگاهیپیشدورهبرعالوه.استرشدیافته%87دورهایندر

فارغکهمیباشددایرسال2مدتبهنیزایوحرفهفنیدانشگاهیپیشدوره,نظری

.ابندیراهایوحرفهوفنیموسساتویامعلمتربیتمراکزبهمیتوانندآنالتحصیالن
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آموزش عالی در هند

اکنونهم.داردقرارجهانمهمکشورهایردیفدرعالیومدارسدانشگاهازنظرتعدادهند

اله,بنارس,دهلی,علیگراسالمیدانشگاه.داردفعالیتدرهنددانشگاه150بهنزدیک

برایدربمبئی.میباشندهندهایدانشگاهازمهمترین...وحیدرآباد,عثمانیه,کلکته,بمبئی,آباد

نداردوجودسراسریکنکور,دانشگاهبهورودبرای.استگردیدهتاسیسایویژهدانشگاهزنان

درسطحتحصیلدوره.میکندانتخابدانشجو,معدلویژهبهظوابطیاساسبردانشگاهیوهر

بترتیبهمتوسطهازتحصیالتبعدودکتریدکتریپیش,سال2لیسانسفوق,سال3لیسانس

.میباشدانگلیسیهندهایدانشگاهدرآموزشزبان.استسال7و6حداکثر
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سیستم امتحانی ومدارک تحصیلی

هشدتقسیممتعددهایپایهیاکالسهابهتحصیلیسطوح,کشورایالتهایدرتمامیبطورعلمی

.استیتحصیلسالدرپایاننهاییارزشیابینتیجهبهمتوسطبعدیپایهبهپایهازیکارتقاو

مدرسهدرسطحداخلیصورتوبهبودهبرخوردارکافیانعطافازآزمونها,ابتداییآموزشدرسطح

بهآموزاندانشکلیهکهایستگونهبهآموزشیهایسیاستمقطعاین.میشودبرگزارای

ساله8دورهمدرک.نمایندمیمبادرتپایهتکراربهنیازوبدونباموفقیتتاپنجماولپایهگذراندن

.میباشدبرخورداراعتبارکافیازوصادرشدهمدارسیتوسطابتداییآموزش
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بهورودجهت12و10هایپایهدرصادرهمدارکازبرخورداری•

فنیعالیهایدورهوتحصیلیمتوسطهتکمیلیمقطع

.استالزامیاستخدامویاجهتهادانشگاه,هاکالج,ایوحرفه

18 11و9مسئولیت اجرای آزمونهامقطع متوسطه درپایه های•

ازجمله وظایف مدارسی به شمار آمده درحالی که این 

برعهده هیئت مدیره آموزش 12و10مسئولیت درپایه های

.متوسطه ایالتی میباشد



برنامه های درسی درمدارس هند

ویژگی های برنامه ریزی درسی این نظام عبارت است از  :

ب تامین فرصتهای آموزشی یکسان برای دستیابی به هدف آموزش پایه همگانی وکس1.

موفقیت آموزشی

محقق کردن یک چارچوب ملی برنامه های درسی 2.

باال بردن سطح آگاهی ها ومهارتهای دانش آموزان ازطریق دروس نظری وعملی3.

ایجاد یک نظام پشتیبانی فنی برای پیشرفت مستمر کیفیت آموزش وپرورش4.
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